
  
 
 

                             ���� Comunicat de premsa  ���� 
 

Oficina de Comunicació i Premsa 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
premsa.tes@gencat.cat 
93 495 82 34 Pàg.  1 de 2 
 

 

La millora del traçat de l’N-141e a Bescanó 
entrarà en funcionament l’abril vinent 
 

• El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre  Gavín, visita les 
obres amb l’alcalde, Pere Lluís Garcia 
 

• Els treballs, que entren en la fase final, consiste ixen a eixamplar la 
carretera i rectificar el revolt de la Pilastra, am b una inversió de 3,4 
milions d’euros  
 

 
El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, acompanyat de l’alcalde 
de Bescanó, Pere Lluís Garcia, i del director general d’Infraestructures de 
Mobilitat, Xavier Flores, ha visitat aquest dijous les obres de millora del traçat 
que el Departament de Territori i Sostenibilitat està realitzant a l’N-141e a 
Bescanó (Gironès), acompanyat de l’alcalde, Pere Lluís Garcia. Els treballs, 
amb una inversió de 3,4 milions d’euros, entren en la fase final i es preveu 
concloure’ls, segons ha anunciat Gavín, a principis de la propera primavera. 
D’aquesta manera, el mes d’abril ja serà possible circular per aquesta carretera 
amb totes les millores executades.  
 
Més seguretat i comoditat 
 
La carretera N-141e, que uneix Anglès (la Selva) i Bescanó, té una longitud 
d’uns 11,5 quilòmetres i hi transiten entre 8.500 i 13.500 vehicles diaris. Les 
obres abasten un tram d’1,8 quilòmetres, des de la primera intersecció de 
Montfullà fins al giratori d’entrada a Bescanó, i consisteixen principalment a 
eixamplar la carretera i rectificar el revolt de la Pilastra per afavorir una 
conducció més segura i còmoda.  
 
La calçada passarà en aquest tram dels 6-6,5 metres actuals als 9 metres, amb 
dos carrils de circulació de 3,2 metres d’amplada i dos vorals d’1 metre 
cadascun. Així mateix, es formarà una franja central zebrada de 60 centímetres 
que servirà de reforç de la separació de sentits. També s’executaran cunetes 
transitables d’1,5 metres d’amplada en la zona de revols per afegir un 
sobreample.  
 
L’actuació es complementarà amb la millora de la senyalització, el drenatge, la 
instal·lació de noves barreres de seguretat i l’aplicació de les mesures 
d’integració ambiental. 
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Afectacions al trànsit 
 
Fins ara s’han realitzat pràcticament tots els moviments de terres i les mesures 
d’estabilització, així com la reposició dels serveis afectats més importants. 
L’execució d’aquests treballs ha estat especialment complexa perquè ha calgut 
executar uns desmunts de 35 metres d’alçada entre la carretera, el canal de 
reg i l’edificació del Mas Gegant.  
 
Ara l’obra es troba en l’última etapa. Fins a la segona quinzena de gener s’està 
treballant principalment fora de la calçada, executant cunetes i col·lectors, el 
prisma de telecomunicacions o la formació de la caixa del nou ferm. Aquestes 
tasques comportaran mínimes afectacions a la circulació.  
 
A partir de la segona quinzena de gener i fins a mitjans de març es treballarà ja 
a la calçada de la carretera i, per tant, es preveuen restriccions al trànsit, que 
consistiran en l’ocupació d’un carril i el pas alternatiu semaforitzat pel carril que 
quedi lliure amb aturades màximes de 2 minuts. El secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat ha explicat que es tracta del tram més difícil de tota l’actuació i ha 
demanat disculpes per les possibles molèsties que comportaran les restriccions 
puntuals. Els últims treballs d’asfaltat, senyalització i barreres de seguretat es 
duran a terme l’abril, sense afectacions significatives a la circulació. 
 
 
 
27 de desembre de 2018 


